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Yhtiömaailma 
huolestuttaa kuntien 

vasemmistolaisia

Teksti: Niko Peltokangas

Suonenjoki hankki viime kevää-
nä lisää Monetra Pohjois-Savo 
Oy:n osakkeita ostaakseen kau-
pungin tarvitsemat talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelut 
jatkossa in-house-yhtiöltä. Jani 
From (vas) vastusti osakkeiden 
merkitsemistä.

Kaupunginhallituksen ja -val-
tuuston jäsen pelkää työpaik-
kojen ja kunnan avoimuuden 
puolesta. Päätös avaa hänen 
mielestään tien myös muulle ul-
koistamiselle. Työpaikkojen on 
luvattu säilyvän Suonenjoella, 
mutta From suhtautuu siihen 
epäillen.

”Pääpaikka on Kuopiossa, ja 
takuuvarmasti ei ole Suonenjo-
ki se, josta ei ihmisiä vähennetä, 
kun Monetra sopeuttaa toimin-
tojaan.”

Kunnan päätösvalta typistyy 
Fromin mukaan pienille kun-
nille varattuun hallituspaik-
kaan. Kuntapoliitikkojen tie-
dossa aiemmin olleita asioita 
menee nyt myös liikesalaisuu-
den taakse.

”Osakkeiden hankinnal-
la Suonenjoki saanee lähinnä 
paikan kahvia ja pullaa kulut-
tavassa neuvottelukunnassa, 

jonka ehdotuksia ei Monetran 
hallituksen tarvitse kuunnella”, 
From sanoo.

Kuntien yhteistyön 
väline
In-house-yhtiö tarkoittaa kun-
takentällä kuntien omistamaa 
voittoa tavoittelematonta yh-
tiötä, joka tuottaa omistajilleen 
palveluja hankintalaissa mainit-
tuna sidosyksikkönä. Kuntien 
kannalta kyse on paitsi valmiik-
si kilpailutetuista palveluista 
myös yhteishankinnoista.

In-house-yhtiöitä on mo-
neen tarpeeseen. Esimerkiksi 
Kuntien Tiera Oy tarjoaa tieto- 
ja viestintätekniikan palveluja ja 
Sarastia-konsernista löytyy hen-
kilöstön rekrytointipalveluja 
sekä perintätoimintaa. Suomen 
monipuolisimpia palveluja mai-
nostavassa Monetra-konsernis-
sa valikoimaa on henkilöstö- ja 
palkkahallinnosta hankintoihin 
ja tulkkaukseen. Konsernilla on 
alueelliset yhtiöt Pohjois-Savon 
lisäksi Oulun alueella, Kes-
ki-Suomessa ja Pirkanmaalla.

In-house-yhtiöt eivät herätä 
kaikkialla suurta huolta. Kuo-
piossa kaupungin mukanaolos-

ta Monetrassa päätettiin yksi-
mielisesti. Hallintopalvelut oli 
jo aiemmin ulkoistettu omaan 
yhtiöön, jonka nimi vaihdettiin 
Monetraksi.

Kuopion Vasemmiston val-
tuustoryhmän puheenjohtaja 
Laura Meriluoto ei näe Mo-
netraan siirtymisessä sen enem-
pää etua kuin haittaakaan.

”Valtuutetun arjessa Mo-
netraan siirtyminen ei ole nä-
kynyt oikein mitenkään, mikä 
varmaan on hyvä merkki. Jos 
siirtymässä olisi ollut jotain on-
gelmia, olisi Monetra varmaan 
meille päättäjille tutumpi”, Me-
riluoto kommentoi.

Yrittäjät huolissaan 
kilpailutuksista
Talous- ja henkilöstöhallinnon 
yhtiöittäminen herättää närää 
yrittäjissä – tavallaan päinvas-
taisista syistä kuin vasemmisto-
poliitikoissa. Suomen Yrittäjät 
uskoo kuntaomisteisten yhtiöi-
den tekevän kilpailutilanteesta 
epäterveen, sillä niiltä tehtäviä 
ostoja ei tarvitse kilpailuttaa.

”Yksityisomisteiset yrityk-
set ovat syrjäytymässä nyt tältä 
markkinalta, koska kunnat ha-

luavat suosia niitä yhtiöitä, joita 
ne itse omistavat”, elinkeino- ja 
kilpailuasioiden päällikkö Satu 
Grekin sanoo järjestön sivuilla 
joulukuussa julkaistussa uuti-
sessa. Ilman kilpailutusta ”huo-
nokin voi voittaa.”

Grekin viittaa Lappeenran-
nan-Lahden teknillisen yli-
opiston tutkimukseen, jossa 
julkisten hankintojen arvo 
arvioidaan jopa 52 miljardik-
si euroksi. In-house-yhtiöiltä 
tehtävien ostojen arvioidaan 
olevan 15 miljardin arvoisia. 
Näin ollen reilu neljännes han-
kinnoista tehdään tämän vuok-
si ilman kilpailutusta. Kaikkia 
muitakaan julkisia hankintoja ei 
kilpailuteta, jos hankinnan arvo 
alittaa kansallisesti ja EU:n ta-
solla määritellyn euromäärän.

”Yhtiömaailma on 
yhtiömaailma”
Raahen kaupunki puolestaan 
päätti tammikuussa siirtää ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon 
toiminnan Monetra Oulu Oy:l-
le ja ostaa palvelut jatkossa siel-
tä. Raahen seudun hyvinvoin-
tikuntayhtymä on jo siirtänyt 
nelisenkymmentä sihteerityötä 

Kuntien in-house-yhtiöt epäilyttävät vasemmistopoliitikkoja  
ja korpeavat yrittäjiä. In-house nähdään tosin  

parempana kuin työehtoshoppaileva kuntayhtiö.
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tekevää työntekijää yhtiöön.
Tarja Ollanketo (vas) vas-

tusti päätöstä kaupunginhalli-
tuksessa ja -valtuustossa. Va-
semmiston valtuustoryhmä 
äänesti siirtoa vastaan. Ollan-
keto perustelee eriävää mieli-
pidettään muun muassa pää-
töksenteon etääntymisellä ja 
työpaikkojen säilyttämisellä. 
Yhtiöittämisessä piilee myös 
yksityistämisen riski.

”Yhtiömaailma on yhtiömaa-
ilma”, Ollanketo toteaa. ”Nyt 
se on in-house-yhtiö, mutta 
kuinka kauan?”

Yhden osakkeen merkinneel-
lä kaupungilla ei ole merkittä-
vää päätösvaltaa yhtiössä. 18 
työntekijän työehtoihin ei tule 
suuria heikennyksiä, mutta eril-
listä palvelussuhdeturvaakaan 
ei ole sovittu. Avoimeksi jää 
myös, mihin uudet työntekijät 
palkataan, kun Raahesta siirty-
vää väkeä jää eläkkeelle.

Talous- ja palkkahallintoon 
luvataan kolmen vuoden aikana 
25 prosentin säästöt. Ollanke-
don mielestä palveluhinnoitte-
lusta saa erilaisen kuvan. Sääs-
tökohteita ei ole osoitettu vaan 
yli 700 000 euron säästöistä 
sovitaan valmistelupapereiden 
mukaan asiakkaan kanssa.

”Saa miettiä, mistä ne säästöt 
syntyy.”

Ollanketo pelkää myös, että 
toiminnan palauttaminen myö-
hemmin kaupungin organisaa-
tioon on ulkoistuksen jälkeen 
mahdotonta.

Turussa takaisin in-
houseksi?
Kuntapalvelujen yhtiöittämi-
sen vaikutuksista siihen, miten 
niiden päätöksentekoon voi 
vaikuttaa, on saatu äskettäin 
kokemuksia muun muassa Tu-
russa. Kaupungin omistama 
ruoka- ja kiinteistöpalveluyhtiö 
Arkea Oy yritti syksyllä vaihtaa 
työnantajaliittoa ja siirtää työn-
tekijänsä halvempien työehto-
sopimusten piiriin.

Ammattiliitot vastustivat 
palkkojen alentamista lakkoile-
malla kaksi kertaa kolmen päi-
vän ajan. Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen liitto JHL:n ja julkis- ja 
yksityisalojen toimihenkilöliitto 
Jytyn lakkoon yhtyivät lopulta 
myös Turun kaupungin ja sen 
omistamien yhtiöiden JHL:ään 
kuuluvat työntekijät. Arkea pe-
rui lopulta siirtopäätöksen.

Turun kaupunginhallituksen 
jäsenen Jaakko Lindforsin 
mukaan ratkaisevaa oli julkinen 
paine, jota kasvatti lakon lisäk-
si työntekijöiden ja vasemmis-
toaktiivien kirjoittelu työnteki-
jöiden puolesta.

”Turun julkisessa keskus-
telussa työehtoshoppailua on 
pidetty laajalti epäoikeuden-
mukaisena, koska se leikkaa 
jo valmiiksi matalapalkkaisten 
työntekijöiden palkoista yli sa-
tasen. Kuntalaisissa ihmetystä 

on herättänyt, miksi kokoomus, 
vihreät ja keskusta sellaista kos-
kaan esittivät konsernijaostos-
sa.”

Lindfors huomauttaa, että 
liittojen ja Arkean paikallinen 
sopimus leikkaa yhä työnteki-
jöiden lomarahoja ja lisiä eli 
kaikkia palkanalennuksia ei 
peruttu. Arkean jälkeen työ-
ehtosopimusta oli vaihtamassa 
infrayhtiö Kuntec. Turun kau-
punginhallitus kääntyi lopulta 
vastustamaan työehtoshoppai-
lua.

”Viime keväänä kaupungin-
hallituksen enemmistö oli ensin 
päättänyt päinvastoin. Keväällä 
myös perussuomalaiset olivat 
Kuntecin tes-shoppailun kan-
nalla”, Lindfros kertoo.

Arkea ja Kuntec eivät ole 
in-house-yhtiöitä, jotka tuot-
taisivat palveluja pääasiassa 
omistajalleen. Siinä missä yrit-

täjiä huolestuttaa kilpailutusten 
välttäminen, Lindfors tavoit-
telee Turussa juuri sitä. Hän 
on tehnyt aloitteet Arkean ja 
Kuntecin ottamiseksi kaupun-
gin sidosyksiköiksi, joiden kau-
pungille tuottamia palveluja ei 
tarvitsisi kilpailuttaa.

”Tällöin hävityt kilpailutuk-
set saataisiin takaisin Turun 
oman yhtiön käsiin ja sitä kaut-
ta näiden palvelujen tuottami-
nen saataisiin myös nykyistä 
paremmin Turun päättäjien 
suoraan kontrolliin.”

Aloitteet eivät ole ensimmäi-
sissä käsittelyissä edenneet Lin-
dforsin toivomaan suuntaan. 
Hän toivoo, että vasemmisto-
ryhmä esittäisi sidosyksiköksi 
ottamista kaupunginvaltuustos-
sa seuraavan omistajapolitiikan 
päivityksen yhteydessä.  n

Kunnat hankkivat in-house- 
yhtiöiden kautta esimerkiksi  
tulkkauspalveluja.


